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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1036/2012, imressqa minn Lorenzo Croce, ta’ ċittadinanza 
Taljana, f’isem l-Assoċjazzjoni Taljana tad-Difiża tal-Annimali u l-Ambjent, 
fuq il-protezzjoni tal-iskwirils fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Skont il-petizzjonant, l-Unjoni Ewropea se tipprovdi EUR 1 930 000 bħala appoġġ għal 
programm għall-eradikazzjoni tal-iskwiril griż fil-Pjemonte, fil-Lombardija u fil-Ligurja;

Programm bħal dan se jkun maħluq għad-difiża tal-hekk imsejjaħ skwiril aħmar indiġenu, li 
huwa mhedded mill-proliferazzjoni tal-iskwiril griż. Il-petizzjonant isostni l-ħtieġa li jkunu 
protetti ż-żewġ speċijiet, li qal li diġà jgħixu flimkien mingħajr problemi. 

F’dan ir-rigward jipproponi li jintemm il-pjan ta’ azzjoni imsemmi hawn fuq, billi jiġu 
applikati miżuri alternattivi u mhux imdemmija għaż-żamma tat-tixrid tal-iskwiril griż, 
bħal pereżempju l-isterilizzazzjoni tagħhom.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta' Diċembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Frar 2013

Il-benefiċjarju tal-proġett LIFE+ EC-Square ipprovda referenzi għal letteratura xjentifika 
estensiva li tagħti provi li l-iskwiril griż aljen iwassal għall-estinzjoni lokali tal-iskwiril aħmar 
indiġenu.  Dan hu kkawżat l-aktar minħabba l-kompetizzjoni għall-ikel. Fir-Renju Unit u l-
Irlanda fejn kien iddaħħal għall-ewwel darba l-iskwiril griż, l-espanzjoni progressiva tiegħu 
twassal għal tnaqqis rapidu u għall-estinzjoni lokali tal-iskwiril indiġenu:
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http://www.rsst.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8)
Sommarju ddettaljat tas-sitwazzjoni fl-Italja aġġornat sal-2010 ġie ppubblikat fil-Hystrix the 
Italian Journal on Mammalogy 21 (paġni 127-136) f’artiklu ta’ Martinoli A. et al. Mil-
letteratura eżistenti, jidher li ż-żewġ speċijiet bil-kemm jistgħu jeżistu flimkien u li l-
espansjoni tal-ispeċi aljena inevitabilment se twassal biex tiċkien jew saħansitra tiġi estinta l-
popolazzjoni ta’ dik indiġena.
Rigward il-metodoloġija li se tiġi applikata, il-proġett jipprevedi kemm il-qbid u kemm l-
ewtanasja ta’ individwi tal-iskwiril griż kif ukoll il-qbid u l-isterilizzazzjoni segwit bir-rilaxx 
f’żoni kkontrollati. Il-benefiċjarju jiddikjara li t-tieni għażla hija applikabbli biss f’sitwazzjoni 
ta’ żona ristretta ħafna bħal dik ta’ Ġenova Nervi fejn l-għadd ta’ skwirils griżi huwa limitat 
ħafna u jinsab f’ żona ristretta, filwaqt li fejn il-popolazzjoni tal-ispeċi aljena hija kbira wisq u 
tokkupa żoni wiesgħa, ir-rata ta' riproduzzjoni naturali tkun tegħleb kwalunkwe tentattiv serju 
ta' qbid u sterilizzazzjoni.  Għandu jiġi nnutat ukoll li fi ħdan il-proġett LIFE+ task force 
speċjali ta’ esperti se timmonitorja l-popolazzjonijiet speċifikati tal-iskwiril griż fil-
Lombardija, fil-Pjemonte u fil-Ligurja. Din it-task force se tindika l-aħjar għażliet biex tiġi 
mmaniġġjata kull waħda mill-popolazzjonijiet u biex jiġi żgurat status ta’ konservazzjoni 
favorevoli tal-iskwiril aħmar.
Il-petizzjoni ma’ tagħti l-ebda evidenza xjentifika li tappoġġja d-dikjarazzjonijiet magħmula 
kontra l-isfond, l-objettiv u l-metodoloġija tal-proġett.

Konklużjoni

Il-proġett huwa kofinanzjat mill-programm LIFE+ abbażi tal-applikazzjoni u l-prijoritajiet tal-
benefiċjarju. Id-deċiżjoni ta’ finanzjament saret wara proċedura ta’ stima bir-reqqa u ġiet 
approvata mill-Istati Membri kollha tal-UE.
Wara li kkunsidrat il-punti msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni tista’ tikkonkludi biss li l-
bażi li wasslet għas-selezzjoni u l-finanzjament tal-proġett LIFE09 NAT/IT/00095 "EC-
Square" għadha valida u ma tara l-ebda raġuni għala l-proġett għandu jintemm kif mitlub.


